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(2) การเสนอชือบุคคลเพือรับเลือกตังเป็ นกรรมการ
2.1 ผูท้ ีถูกเสนอชือเป็ นกรรมการจะต้องเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายบริ ษทั มหาชนจํากัด กฎหมาย
หลักทรัพย์ และกฎหมายอืนทีเกียวข้อง ตลอดจนประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ มีความรู ้ความสามารถ ซือสัตย์สุจริ ต มีคุณธรรมและจริ ยธรรมในการบริ หารงาน
2.2 ผูถ้ ือหุน้ ทีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์นี ต้องกรอกข้อความใน “แบบขอเสนอชือบุคคลเพือเลือกตัง
เป็ นกรรมการในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2559” พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการถือหุน้ ทีเกียวข้อง
อย่างครบถ้วน ดังนี
- หลักฐานการถือหุน้ เช่น หนังสื อรับรองจากบริ ษทั หลักทรัพย์ หรื อ หลักฐานอืนจากบริ ษทั ศูนย์รับ
ฝาก หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หรื อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักฐานแสดงตน เช่น กรณี ผถู ้ ือหุน้ เป็ นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
หรื อ หนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง และกรณี ผถู ้ ือหุน้ เป็ นนิติบุคคล
ต้องแนบสําเนาหนังสื อรับรองนิติบุคคล และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ น
ชาวต่างชาติ) ของกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามซึงได้ลงลายมือชือไว้ในแบบขอเสนอนี ลงนามรับรองสําเนา
ถูกต้อง พร้อมประทับตรานิติบุคคลนัน
- หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลทีได้รับการเสนอชือ เอกสารประกอบการพิจารณาด้าน
คุณสมบัติ เช่น การศึกษา และประวัติการทํางาน รวมทังเอกสารประกอบเพิมเติมทีจะเป็ นประโยชน์ต่อการ
พิจารณา (ถ้ามี)
ส่ งถึงบริ ษทั ฯ ตังแต่วนั ที 1 ธันวาคม 2558 ถึงวันที 15 มกราคม 2559 ตามทีอยูด่ งั นี
เลขานุการคณะกรรมการ บริษัท บ้ านร็อคการ์ เด้ น จํากัด (มหาชน)
เลขที 601 ซอยรามคําแหง 39 ถนนประชาอุทศิ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
2.3 กรณี ผถู ้ ือหุน้ หลายรายรวมกันเสนอชือบุคคลเข้ารับการพิจารณา ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายต้องกรอกข้อความใน
“แบบขอเสนอชือบุคคลเพือเลือกตังเป็ นกรรมการในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2559” และลงชือ
ร่ วมกันไว้เป็ นกลักฐาน แล้วรวบรวมส่ งเป็ นชุดเดียวกัน เสนอต่อคณะกรรมการ และหากผูถ้ ือหุน้ เสนอชือ
บุคคลเข้ารับการเลือกตังเป็ นกรรมการมากกว่า 1 คน ผูถ้ ือหุน้ ต้องจัดทํา “แบบขอเสนอชือบุคคลเพือเลือกตัง
เป็ นกรรมการในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2559” 1 แบบต่อ 1 คน
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2.4 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะพิจารณา กลันกรอง คัดเลือก รายชือบุคคลทีมีผถู ้ ือหุน้ เสนอบุคคลทีมีคุณสมบัติ
เหมาะสม พร้อมเอกสารหลักฐานทีเกียวข้องครบถ้วน ถูกต้อง และมีขอ้ มูลเพียงพอ บุคคลทีได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะได้รับการบรรจุชือในวาระการเลือกตังกรรมการบริ ษทั ในการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ สําหรับบุคลทีไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั บริ ษทั ฯจะแจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบ
พร้อมชีแจงเหตุผลทาง Website ของบริ ษทั ฯ หรื อช่องทางการเผยแพร่ ขอ้ มูลอืนทีเหมาะสมต่อไป
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แบบขอเสนอชือบุคคลเพือเลือกตังเป็ นกรรมการในการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559
บริษัท บ้ านร็อคการ์ เด้ น จํากัด (มหาชน)
ขอเสนอชือบุคคลเข้ าเป็ นกรรมการดังนี
1. ข้ อมูลทัวไป :
ชือ...................................................................นามสกุล.........................................................เพศ........................
อายุ…...........ปี เกิดเมือวันที..............เดือน.............................พ.ศ.................... สัญชาติ.....................................
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที...............................................................วันหมดอายุ............................................
ทีอยูบ่ า้ นเลขที.....................ซอย...............................ถนน.............................ตําบล/แขวง....................................
อําเภอ/เขต..................................................จังหวัด.............................................รหัสไปรษณี ย.์ ...........................
โทรศัพท์....................................โทรสาร......................................E-Mail............................................................
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริ ษทั บ้านร็ อคการ์เด้น จํากัด (มหาชน) ทะเบียนหุน้ เลขที......................................................
รวมจํานวน...........................หุ น้
เหตุผลทีเสนอ : ...................................................................................................................................................
2. ประวัตโิ ดยย่ อ :
วุฒิการศึกษาสู งสุ ด :
(.....) ปริ ญญาตรี
(.....) ปริ ญญาตรี ขึนไป
สาขา........................................................สถาบันศึกษา.........................................................................................
การผ่านการอบรมทีเกียวข้องทีจัดโดยสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย :
……………………………………………………………………………………………………...…………...
3. ข้ อมูลการดํารงตําแหน่ งในบริษทั จดทะเบียนอืน :
ชือบริ ษทั ………………………………………………………………………….…………………………
ตําแหน่งกรรมการ (...) ประธานกรรมการ (...) กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (...) กรรมการ
ตําแหน่งผูบ้ ริ หาร (โปรดระบุตาํ แหน่งทีเรี ยกในบริ ษทั ) .......................................................................................
ชือบริ ษทั ……………..………………………………………………………………………………………
ตําแหน่งกรรมการ (...) ประธานกรรมการ (...) กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (...) กรรมการ
ตําแหน่งผูบ้ ริ หาร (โปรดระบุตาํ แหน่งทีเรี ยกในบริ ษทั ) .......................................................................................
ชือบริ ษทั ………………………………………………………………………………………………..........
ตําแหน่งกรรมการ (...) ประธานกรรมการ (...) กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (...) กรรมการ
ตําแหน่งผูบ้ ริ หาร (โปรดระบุตาํ แหน่งทีเรี ยกในบริ ษทั ) .......................................................................................
ซึงมีเอกสารประกอบเพิมเติมทีได้รับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จํานวน................................แผ่น
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในเอกสารนี หลักฐานการถือหุน้ และเอกสารประกอบเพิมเติมถูกต้องทุก
ประการ
ลงชือ........................................................บุคคลทีได้รับการเสนอชือ
(
)
วันที ......... /................. / .................

